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KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Kėdainių kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti Kėdainių mieste ir 

Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių seniūnijose. Kėdainių kultūros centras yra juridinis asmuo. 

Kėdainių kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Kėdainių kultūros centro nuostatais.   

Kėdainių kultūros centro paskirtis – užtikrinti Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir 

Vilainių seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimą, siekiant 

didesnio visuomenės narių dalyvavimo kultūroje ir jos vartojimo; vietinės etninės kultūros 

gyvybiškumo ir tęstinumo stiprinimo; teikiamų kultūrinių paslaugų kokybės bei įvairovės gerinimo. 

2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio 

planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja 

Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą, 

svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo 

dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą, 

svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt. 

2018 m. vasario 15 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas 2018–2020 metų 

strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis 

Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų (toliau – Plėtros planas) tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2018–2020 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos 

prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir 

nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų 

priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Strateginis veiklos planas parengtas, siekiant 

efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, 

užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

          2018 m. vasario 15 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-2 patvirtintas Savivaldybės 

2018 m. biudžetas.  

Kėdainių kultūros centro metinis planas – Savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos 

plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakingas Kėdainių 

kultūros centras, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į 

Savivaldybės 2018 m. biudžete skirtus asignavimus.  

Kėdainių kultūros centro metinis planas parengtas, siekiant efektyviai panaudoti turimus bei 

planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, 

atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

 

MISIJA 

 

Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono 

vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą. 

Kėdainių kultūros centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, dalyvauja įgyvendinant 

Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas. 



 

               VEIKLOS PRIORITETAS 

 

I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo 

užtikrinimas. 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, 

kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

05 Kultūros veiklos plėtra 

 

VEIKLOS APŽVALGA 

 

Kėdainių kultūros centras, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano programą, 

realizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių 

funkcijas.  

Kėdainių kultūros centro 2018 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas 

įgyvendinti nuostatuose nurodytas funkcijas.  

Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo 

įstatymu, valstybės tarnybos įstatymu. 

Kėdainių kultūros centras yra aukščiausios kategorijos kultūros centras (suteikta 2011 m.). 

2017 metais Kėdainių kultūros centre buvo 39 pareigybės, jose dirbo 49 darbuotojai, iš jų – 35 

kultūros ir meno. 19 kultūros ir meno darbuotojų įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 3 – 

aukštąjį neuniversitetinį, 7 – aukštesnįjį, 4 – spec. vidurinį. 18 kultūros ir meno darbuotojų suteiktos 

kvalifikacinės klasės (7 –I-a; 8 – II-a; 3 –III-a). 2017 m. 26 darbuotojai tobulino kvalifikaciją 

seminaruose ir mokymuose. 

2017 m. ženkliai pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos. Gauta lėšų iš Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos Kėdainių kultūros centro pastato remontui. Suremontuotas pastato 

stogas, padarytas naujas stogelis su apšvietimu virš paradinių durų, pakeistos naujomis scenos 

užuolaidų ir kitos įrangos judėjimo sistemos, įrengtos naujos fermos ir automatiniai pakėlikliai 

(telferiai) šviesos aparatūrai, perinstaliuotas visas apšvietimas, užsandarinta scenos rampa, 

suremontuota muzikos instrumentų patalpa, joje įrengta ventiliacija, apšvietimas, suremontuota 

garso–šviesos inžinieriaus darbo patalpa, naujai pagaminti patogūs laiptai iš salės į sceną, perdažyta 

scenos medinė dalis. Žiūrovų salėje suremontuotos lubos, restauruotas salės parketas, paklota nauja 

kiliminė danga, užsandarintos ertmės sienose aplink radiatorius, perdažytos šoninės sienos. 

Mažojoje žiūrovų salėje įrengtos pakabinamos lubos su nauju apšvietimu, paklotos naujos 

parketlenčių grindys, pakeistos durys (garsą izoliuojančios), įrengtos žaliuzės dienos šviesai 

užtemdyti, suremontuotas prie mažosios salės esantis tautinių rūbų sandėlis, įrengta ventiliacija. 

Kameriniams renginiams rengti nupirkti stalai. Suremontuoti dailininko, buhalterio, pavaduotojų 

darbo kabinetai – juose paklotos naujos grindys, patogiam darbui įrengtas modernus apšvietimas, 

slankiojančios sistemos, nauji baldai. Lauko teritorijoje suremontuoti 2 kanalizacijos šuliniai, 

naujomis trinkelėmis išklota laiptų aikštelė, įrengti nauji laiptai su nuvažiavimu neįgaliesiems. 

Padedant seniūnijai, išasfaltuotas takas iš J. Basanavičiaus g., įrengti turėklai. 

Pagerėjo ir materialinė bazė – pasiūti baltų genčių kostiumai kameriniam chorui „Ave, 

Musica“ (18 vnt.), tautiniai kostiumai berniukams vaikų folkloro ansambliui „Kleketukai“ (2 

kompl.), kostiumai spektakliams vaikų ir jaunimo teatro studijai „Polėkis“, vaikų popchorams 

„Perliukai“ ir „Skambantis perliukas“, vaikų šiuolaikinio šokio grupei „Mistika“ (Pelėdnagių 

skyrius), įsigyta įvairių priemonių edukacinės veikloms vykdyti. 



Kėdainių kultūros centras atlieka Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių 

seniūnijų visų socialinių grupių bendruomenės narių kultūrinių poreikių tenkinimo ir kultūrinės 

edukacijos funkciją. 

Kultūros centras ir jo skyriai siekia atskleisti vietos bendruomenės narių kultūrinius poreikius, 

tradicijas ir vertybes, sudaryti sąlygas tų poreikių tenkinimui, tradicijų bei vertybių puoselėjimo, 

tęstinumo ir perdavimo užtikrinimui.   

Kėdainių kultūros centras – viena iš Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių 

sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, aktyviai dalyvauti 

kultūriniame gyvenime. 

2017 metais Kultūros centras surinko lėšų už teikiamas paslaugas 21700 Eur; gauta 

projektams įgyvendinti – 8950 Eur; 7 neformaliojo švietimo programoms vykdyti – 11677 Eur; 

gauta lėšų iš privačių rėmėjų – 32225. Iš viso 88802 Eur.       

2017 metais Kėdainių kultūros centre ir jo skyriuose surengti 632 įvairūs sociokultūriniai 

renginiai, iš jų: 70 valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, 66 etninės kultūros renginiai,  

56  profesionalaus meno renginiai, 17 tautodailės bei kt. parodos, 110 renginių vaikams ir jaunimui, 

18 kino filmų, 18 pramoginės muzikos koncertų, 90 edukacinių seminarų ir 187 kiti renginiai 

bendruomenei. Renginiuose apsilankė 61600 žiūrovų, iš jų – 18300 vaikų ir jaunimo. 

2017 m. Kultūros centras (su skyriais) vykdė 6 projektus:  

1. Renginių ciklas „Lietuva. Ateities ženklai“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Kultūros taryba) – Kėdainių arena; vadovė A. Bartkuvienė. 

2. „Atrask ir pažink piliakalnius su šeima“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 

Kultūros projektai) – Kėdainių kultūros centras; vadovė D. Urbonienė. 

3. „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų 

vasaros užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centras; vadovė G. Šaučiūnienė. 

4. „Mes norime kurti“  (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros 

užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius; vadovė D. Makutienė.  

5. „Kuparo lobiai - 3“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros užimtumo 

programa) – Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyrius; vadovė D. Staškuvienė. 

         6. „Nenuoramų vasara“ (Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Vaikų vasaros 

užimtumo programa) – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius; vadovė I. Paragienė. 

Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma remiantis geru patyrimu, tradicijomis, nuolat jas 

tobulinant, ieškant populiarių, atitinkančių laikmetį darbo formų. 2017 m. surengti 70 valstybinių ir 

atmintinų dienų bei profesinių švenčių renginiai: Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Kultūros diena, Medicinos darbuotojų diena, 

tarptautinė vaikų gynimo diena ir tarptautinė šeimos diena, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės diena, Gedulo ir Vilties diena, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena, Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena, 

tarptautinė pagyvenusių žmonių diena ir tarptautinė Mokytojų diena, tradicinis vakaras mirusiems 

menininkams atminti. 

Kėdainių kultūros centras – Kėdainių miesto šventės „Vidury Lietuvos“ vienas iš rengėjų, 

surengti renginiai, skirti Kėdainių kultūros centro 70-mečiui: koncertas „Dovana Lietuvai“ –

sakralinės muzikos ansamblio kūrybinės veiklos 25-metis su solistais G. Jokubauskiene ir A. 

Apiniu ir tremtinių ir politinių kalinių choro „Diemedis“ kūrybinės veiklos 20-metis, kamerinio 

choro kūrybinės veiklos 20-mečio šventė (su Panevėžio muzikinio teatro choru ir orkestru), vaikų ir 

jaunimo teatro studijos „Polėkis“ spektaklio visai šeimai „Laimingasis Princas“ premjera. Surengta 

tradicinė šventė „Ačiū, kad šalia esi“, labdaros akcija „Dalijamės gerumu“ (vaikų ir jaunimo teatro 

studijos „Polėkis“ 2 spektakliai visai šeimai „Laimingasis Princas“), mėgėjiškų teatrų festivalis 

Surviliškyje, Surviliškio miestelio, Nociūnų, Kalnaberžės, Labūnavos, Nociūnų ir Lančiūnavos 

kaimo šventės, respublikinis poeziją kuriančių žmonių sambūris Labūnavoje. Kultūros centras 

prisidėjo prie projekto „Pažink XX a. Kėdainių kiną“ organizavimo ir vykdymo Kėdainių rajone. 

Surengta Kalėdų eglės įžiebimo šventė Didžiojoje Rinkoje, Kalėdų šventės vaikams Kėdainių 

kultūros centre ir Kėdainių rajone, Naujųjų Metų sutikimas (fejerverkas).  

Sudarytos sąlygos Kėdainių rajono gyventojams susipažinti su profesionalios kultūros 

kūrėjais – profesionalių teatrų dienos „Melpomenės dovanos 2017“ – 7 Lietuvos teatrai suvaidino 8 



spektaklius (7 suaugusiems ir 1 vaikams ir jaunimui). Iš viso suorganizuoti 56 profesionalaus meno 

sklaidos renginiai: 26 profesionalių teatrų spektakliai Kėdainių kultūros centre ir 2 Vilainių 

skyriuje, kituose skyriuose, kur salėse nėra techninių galimybių priimti teatrus, suorganizuota 14 

išvykų į profesionalius spektaklius, surengti 8 profesionaliojo meno koncertai (5 išvykose) ir 6 

profesionalių dailininkų parodos. 

Puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir 

papročius, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui pažinti ir puoselėti mūsų tautos 

tradicijas ir papročius. Surengti 66 etnokultūriniai renginiai: „Trijų Karalių“ teatralizuotos eitynės 

Pelėdnagiuose ir Tiskūnuose, Užgavėnės Sirutiškyje, Kalnaberžėje, Labūnavoje, Nociūnuose, 

Pelėdnagiuose, Tiskūnuose, Surviliškyje, Lančiūnavoje, Aristavoje ir Kėdainiuose, tradicinis 

Kazimierinių Kermošius Lančiūnavoje ir liaudiškų šokių festivalis „Kaziūnės suktinis“ Kėdainių 

kultūros centre (su tautodailės dirbinių muge), regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kaimo 

muzikantų suvažiavimas 2017“ Labūnavoje, Velykinis laistymas Užupės kaime, Surviliškio sen., 

tradicinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Čiulba lakštingėlė“, Atvelykio šventės vaikams ir 

vakaronės senjorams Sirutiškyje, Pelėdnagiuose, Lančiūnavoje, Labūnavoje, Tiskūnuose  ir 

Nociūnuose; tradicinis folkloro festivalis  „Į Vidurio Lietuvą susiėję“, skirtas Tautinio kostiumo 

metams, tradicinė Kalnaberžės kaimo šventė „Varnaėdynės“, Joninės Sirutiškyje ir Pelėdnagiuose, 

tradicinė Labūnavos kaimo „Oninių šventė“, folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po 

vasaros dangum“ ant Bakainių piliakalnio, Žolinės šventė Aristavoje, gandrų palydėtuvės 

Sirutiškyje, liaudiškos muzikos kapelų šventė „Rudens suktinis 2017“ Kalnaberžėje, dvylika 

Advento vakarų. Tradicinėmis tapo etninės edukacinės stovyklos vaikams „Ir atskrida paukštela...“ 

Kėdainiuose ir „Kuparo lobiai - 3“ Kalnaberžėje, kurių metu vaikai mokosi liaudies dainų, žaidimų, 

ratelių, pina ir riša juostas, susipažįsta su kulinariniu paveldu, patys gamindami įvairius senovinius 

patiekalus. 

Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų, klubų ir būrelių veikla. 2017 m. Kėdainių kultūros centre 

veikė 35 mėgėjų meno kolektyvai (iš jų – 10 vaikų ir jaunimo), kuriuose dalyvavo 458 meno 

mėgėjai (iš jų –143 vaikai ir jaunimas), veiklą vykdė ir 3 būreliai (skaitovų Kultūros centre, 

„Mažieji darbštuoliai“ Nociūnuose ir „Rankdarbių kraitė“  Vilainiuose) – viso 26 dalyviai. Kėdainių 

kultūros centro ir skyrių patalpose veikė 5 nevyriausybinės organizacijos: garbaus amžiaus žmonių 

klubas „Rudenėlis“, kino studija „Mėgėjas“, Kėdainių literatų ir menininkų sambūris „Vaivorykštės 

tiltai“, asociacija „Surviliškio bendruomenė“ ir Kėdainių rajono klubas „Mano namai“.  

Didelis dėmesys skirtas aktyviai mėgėjų meno kolektyvo veiklai, kolektyvų meninio lygio 

kėlimui ir kultūriniams mainams. Surengti 513 koncertinių pasirodymų, 343 iš jų išvykose: 50 kartų 

dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir renginiuose, 72 kartus – respublikiniuose ir 21 kartą – 

regioniniuose. 31 kartą mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo konkursuose ir renginiuose užsienyje: 

kamerinis choras „Ave Musica“, liaudiškos muzikos kapela „Vilainiai“, vaikų popchorai 

„Perliukai“ ir „Skambantis perliukas“, vokalinis duetas „GreDa“ ir šeimyninis duetas „Aš ir tu“ 

(Nociūnų skyrius), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ (Vilainių skyrius). 

Daugiausiai tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei renginiuose dalyvavę 

Kėdainių kultūros centro kolektyvai: vaikų popchorai „Perliukai“ ir „Skambantis perliukas“ (22 

tarpt., 16 resp.), kamerinis choras „Ave Musica“ (4 tarpt., 1 resp.), pagyvenusiųjų liaudiškų šokių 

grupė „Lankesa“ (2 tarpt., 5 resp.), liaudiškos muzikos kapela „Vilainiai“ (1 tarpt., 5 resp., 1 reg.), 

vaikų folkloro ansamblis „Kleketukai“ (1 tarpt., 3 resp.), Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos 

kapela „Beržynėlis“ (1 tarpt., 3 resp., 3 reg.), Nociūnų skyriaus vokalinis duetas „GreDa“ ir 

šeimyninis duetas „ Aš ir tu“ (10 tarpt., 7 resp.), Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Volungė“ (6 tarpt., 2 resp.), Surviliškio skyriaus humoro grupė „Bobų radijas“ (3 resp., 10 reg.) ir 

kt. 46 kartus mėgėjų meno kolektyvai grįžo iš konkursų laureatais, diplomantais ar prizinių vietų 

laimėtojais. Mėgėjų meno kolektyvų išvykos Lietuvoje dažniausiai vyksta kultūrinių mainų 

pagrindu. 

      Kino mėgėjams 2017 metais buvo parodyta 18 įvairių kino filmų, juos pamatė 2410 žiūrovų. 

      2017 metais Kėdainių kultūros centre ir skyriuose intensyviai buvo vykdoma edukacinė veikla – 

surengta 90 įvairių edukacinių seminarų. Padaugėjo meninės srities švietėjiškos veiklos, susijusios 

su NVŠ programų vykdymu (7 programos, 111 dalyvių). Didelis dėmesys skirtas vaikų ir jaunimo 

užimtumui ir saviraiškos galimybių skatinimui. Vaikų vasaros atostogų metu suorganizuotos 2 



kūrybinės vaikų vasaros užimtumo stovyklos (Kėdainiuose ir Nociūnuose), 1 bendro pobūdžio 

vasaros stovykla (Lančiūnavoje) ir 2 etninės edukacinės stovyklos (Kultūros centre ir 

Kalnaberžėje), kuriose dalyvavo apie 100 vaikų ir jaunimo, surengtas tradicinis skaitovų konkursas 

„Pavasaris pražydo žodžiais...“ ir Kalėdų šventės vaikams. 

Informacija apie Kėdainių kultūros centre vykstančius renginius talpinama Kėdainių kultūros 

centro svetainėje www.kedainiukulturoscentras.lt ir Facebook paskyroje, www.kedainiai.lt, 

www.muge.eu, www.kedainietis.lt,  AB „Balticum TV, Kėdainių spaudoje, socialiniuose tinkluose 

bei gaminami plakatai ir lankstinukai.  

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“ Kėdainių kultūros centras dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Gerinti kultūros 

paslaugų įvairovę ir kokybę“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono kultūros centrų 

veiklą“ priemones: 

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centrų ir jų skyrių veiklą. 

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius 

bendruomenės poreikiams tenkinti. 

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: 

1. Sudarytos palankios sąlygos Kėdainių miesto, Pelėdnagių, Surviliškio ir Vilainių seniūnijų 

gyventojams dalyvauti kultūriniame gyvenime; 

2. Suorganizuota įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos renginių, tenkinant vietos 

bendruomenės narių profesionalaus meno poreikius, padedant gyventojams ugdytis meninius, 

estetinius ir kultūrinius įgūdžius; 

3. Puoselėjant savo krašto etninį savitumą ir išskirtinumą, plėtojant etnokultūrines tradicijas ir 

papročius, bus sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui nuo mažiausio iki didžiausio 

pažinti savo gimtąjį kraštą, pažinti ir puoselėti mūsų tautos vertybines nuostatas, tradicijas ir 

papročius;  

4. Plėtojama mėgėjų meno kolektyvų veikla – kolektyvai dalyvaus įvairiuose tarptautiniuose, 

respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose konkursuose: liaudiškos muzikos kapelų ir liaudiškų 

šokių šventėse, vokalinių ansamblių konkursuose, sakralinės muzikos ir chorų festivaliuose, vaikų 

ir jaunimo popmuzikos konkursuose ir televizijos projektuose; Kėdainių rajono dainų šventėje 

„Kokia nuostabi, Lietuva, esi!“ ir 2018 m. atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio dainų ir šokių 

šventėje „Vardan tos...“; Kėdainių miesto šventėje ir kalėdinėse šventėse vaikams; mėgėjų meno 

kolektyvai rengs renginius, skatinančius kelti kolektyvų meninį lygį – tarptautinį chorų festivalį 

„Ave, Musica“, liaudiškos muzikos kapelų festivalį „Čiulba lakštingėlė“ ir II-ąjį respublikinį vaikų 

ir jaunimo muzikos festivalį „Skambantys perliukai“. 

5. Suorganizuota ne mažiau: 65 valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimų; 40 

profesionaliojo meno koncertų ir spektaklių; 100 renginių vaikams ir jaunimui; 45 etnokultūriniai ir 

80 edukacinių renginių – viso 540 įvairių sociokultūrinių renginių bendruomenės poreikiams 

tenkinti. 

6. Veiks ne mažiau 31 mėgėjų meno kolektyvas, kurių veikloje dalyvaus ne mažiau 425 meno 

mėgėjų;  

7. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvaus ne mažiau 20 kartų tarptautiniuose, 50 kartų 

respublikiniuose ir regioniniuose renginiuose bei konkursuose;  

8. Mėgėjų meno kolektyvai surengs ne mažiau 220 koncertų, vyks kultūriniai mainai. 

 

Susiję įstatymai  

Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos kultūros politikos 

kaitos gairės, Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa, Lietuvos Respublikos kultūros 

centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros pagrindų globos įstatymas. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede. 

____________________________ 
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2018-ųjų 

metų 

asignavimai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas 

R
ei

k
šm

ė
 

Kultūros veiklos plėtra       

01 Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę     

01 01 Užtikrinti efektyvią kultūros centro veiklą     

01 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti kultūros 

centro ir jo skyrių 

veiklą  

1 Organizuoti ir užtikrinti kultūros 

centro darbuotojų darbą 
Direktorius 

 

 

 

SB 

ĮP 

 

 

 

483500 

18300 

 

Pareigybių skaičius 39,5 

      2 Užtikrinti kultūros centro ir skyrių 

aplinkos aptarnavimą ir aprūpinti  

būtinomis darbo priemonėmis 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas bendriesiems 

ir ūkio reikalams 

Skyrių skaičius 7 

      3 Įgyvendinti priemones, formuojant 

patrauklų kultūros centro įvaizdį 

Direktorius, reklamos 

redaktorius 

Straipsniai spaudoje 

Reklama per TV 

ne mažiau  5 

ne mažiau 10 

01 01 02 Organizuoti 

valstybinių, profesinių 

švenčių, atmintinų 

dienų minėjimus, 

įvairius renginius 

bendruomenės 

poreikiams tenkinti  

1 Organizuoti valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų minėjimus ir 

profesines šventes 

Režisieriai, skyrių vadovai, 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

SB 

ĮP 

61000 

4000 

Renginių skaičius ne mažiau  65 

      2 
Propaguoti profesionalųjį meną 

Direktorius,  

skyrių vadovai 
Renginių skaičius ne mažiau 40 

      3 Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, 

telkti įvairių žanrų mėgėjų 

kolektyvus 

Direktoriaus pavaduotojas 

kultūrinei veiklai, kolektyvų 

vadovai 

Renginių skaičius ne mažiau  220 

   4 
Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, 

vietos tradicijas 

Direktoriaus pavaduotojas 

kultūrinei veiklai, skyrių 

vadovai 

Renginių skaičius ne mažiau 45 

   5 Organizuoti įvairius sociokultūrinius 

renginius bendruomenės poreikiams 

tenkinti 

Režisieriai, skyrių vadovai, 

kultūrinių renginių 

organizatoriai 

Renginių skaičius  ne mažiau  250 

   6 Organizuoti veiklas, skirtas vaikų  ir 

jaunimo užimtumui 

Režisieriai,  

skyrių vadovai 
Renginių skaičius ne mažiau 100 

01 01 Iš viso uždaviniui 566800     491000     484200 



01 Iš viso tikslui 566800      491000   

Iš viso programai 566800       491000   

Iš viso programoms vykdyti 566800       491000   

Iš jų:           

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 566800          

Savivaldybės biudžetas SB 544500       470300   

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB           

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA           

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 22300       20700   

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF     

Skolintos lėšos SK     

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP     

KITOS LĖŠOS     

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES     

Valstybės biudžeto lėšos VB     

Privačios – investuotojų lėšos PR     

Kiti finansavimo šaltiniai KT     
 

 



Kėdainių kultūros centro 

2018 m. veiklos programos priedas 

 

VEIKLŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo vieta Vykdymo terminas 

Skirta lėšų, eurais 

Iš biudžeto Iš paslaugų 

01 Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir jo skyrių veiklą 

1. Organizuoti ir užtikrinti kultūros centro ir skyrių 

darbuotojų darbą 

Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 
424300  

2. Užtikrinti kultūros centro ir skyrių aplinkos aptarnavimą ir 

aprūpinti būtinomis darbo priemonėmis 

Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 
59200 16900 

3. Įgyvendinti priemones, formuojant patrauklų kultūros 

centro įvaizdį 

Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  
1400 

Iš viso:  483500 18300 

02 Organizuoti valstybinių, profesinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus, įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

1. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimus ir profesines šventes   

1.1. Laisvės gynėjų diena Kėdainių kultūros centras 

Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Vilainių skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Sausio 13 d. 300 

15 

20 

15 

20 

15 

 

1.2. Gėlių padėjimas pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui 

P. Lukšiui prie paminklo žūties vietoje 

Taučiūnų kaimas  

(Vilainių skyrius) 
Vasario 8 d. 10 

 

1.3. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas 

Patriotinė programa „Kilkim, broliai, sakalais!“ 

Kėdainių Arena 

(Kėdainių kultūros centras) 
Vasario 16 d. 18000 

 

1.4. Renginių ciklas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

„Vienintelė LIETUVA“ 

Liaudiškos muzikos vakaras 

Instrumentinės muzikos vakaras  

Esam tavo vaikai (vakaras jaunimui) 

Tau, Lietuva 

 

 

Kalnaberžės skyrius 

Labūnavos skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Nociūnų skyrius 

 

 

Kovo 18 d. 

Vasario 12 d. 

Vasario 15 d. 

Vasario 15 d. 

 

 

10 

50 

50 

20 

 



Užeikit, sveteliai 

VOLUNGĖ – Lietuvai 

Ansamblių vakaras „Dainuojam Lietuvai“ 

Tiskūnų skyrius 

Vilainių skyrius 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Vasario 15 d. 

Vasario 9 d. 

Kovo 10 d. 

50 

50 

35 

1.5. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui: 

Atminimo lentos 1919-1920 m. nepriklausomybės kovų 

Surviliškio valsčiaus savanoriams atidengimas 

Šventinis koncertas „Lietuvai iš visos širdies“ 

Surviliškio skyrius Vasario 16 d. 100 

 

1.6. Vilainių seniūnijos renginių ciklas 

 „Myliu kraštą, kuriame gyvenu“ 

 

Vilainių skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Aristava, Vilainių sk. 

Šventybrastis, Vilainių sk. 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

 

Vasario 14 d. 

Kovo 9 d. 

Gegužės 11 d. 

Birželio mėn.  

Rugpjūčio 14 d. 

 

200 

100 

50 

50 

10 

 

1.7. Šventinis bėgimas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui Nociūnų skyrius Kovo 9 d. 50  

1.8. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Pelėdnagių skyrius 

Kėdainių kultūros centras 

Tiskūnų skyrius 

Kovo 10 d. 

Kovo 11 d. 

Kovo 11 d. 

30 

500 

25 

 

1.9. Pasaulinė sveikatos diena. Sporto šventė Pelėdnagių skyrius Balandžio 7 d.  20  

1.10. Kultūros dienos renginys Kėdainių kultūros centras Balandžio 13 d.   

1.11. Medicinos darbuotojų diena Kėdainių kultūros centras Balandžio 27 d.   

1.12. Motinos diena Aristava, Vilainių sk. 

Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Vilainių skyrius 

Sirutiškis, Kalnaberžės sk. 

Kalnaberžės skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Gegužės 1 d. 

Gegužės 4 d. 

Gegužės 4 d.  

Gegužės 4 d. 

Gegužės 5 d. 

Gegužės 6 d.   

Gegužės 7 d. 

50 

20 

30 

40 

50 

30 

50 

 

1.13. Tarptautinė šeimos diena Kėdainių Arena 

(Kėdainių kultūros centras) 

Labūnavos skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Nociūnų skyrius 

Gegužės 13 d. 

 

Gegužės 13 d. 

Gegužės 13 d. 

Gegužės 13 d. 

Gegužės 16 d. 

 

 

50 

30 

25 

25 

 



1.14. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės 

diena 
Kėdainių kultūros centras Gegužės 19 d. 500 100 

1.15. Tarptautinė vaikų gynimo diena Kėdainių kultūros centras 

Labūnavos skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Aristava, Vilainių sk. 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Nociūnų skyrius 

Birželio 1 d. 100 

50 

20 

25 

20 

50 

 

1.16. Gedulo ir Vilties diena Kėdainių kultūros centras Birželio 14 d. 100  

1.17. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

diena 

Šventė „Vasara žolynų žieduose“ 

„Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio 

lietuviais 

Folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po vasaros 

dangum“ 

„Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio 

lietuviais 

Beinaičių kaimo šventė 

 

 

Vilainių skyrius 

Didžiosios Rinkos a. 

(Kėdainių kultūros centras) 

Ant Bakainių piliakalnio 

(Surviliškio skyrius) 

  

Vilainių sk. Lančiūnava 

Beinaičiai, Nociūnų sk. 

 

 

Liepos 5 d. 

Liepos 5 d. 

 

Liepos 6 d. 

 

 

Liepos 6 d. 

Liepos 6 d. 

 

 

500 

 

400 

 

2000 

 

40 

200 

 

1.18. Žolinės šventė Aristava, Vilainių sk. 

Saviečiai, Labūnavos sk. 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Rugpjūčio 11 d. 

Rugpjūčio 15 d. 

Rugpjūčio 15 d. 

200 

200 

300 

 

1.19. Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir 

Baltijos kelio diena 
Kėdainių kultūros centras Rugpjūčio 23 d. 100 

 

1.20. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Labūnavos skyrius 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Pelėdnagių skyrius 

Sirutiškis, Kalnaberžės sk. 

Tiskūnų skyrius 

Vilainių skyrius 

Kėdainių Arena 

(Kėdainių kultūros centras) 

Rugsėjo 29 d. 

Rugsėjo 29 d. 

Rugsėjo 29 d. 

Rugsėjo 29 d. 

Rugsėjo 29 d. 

Rugsėjo 29 d. 

Spalio 1 d. 

50 

30 

50 

50 

150 

25 

 

1.21. Tarptautinė mokytojų  diena Labūnavos skyrius Spalio 4 d. 20  



Vilainių skyrius 

Kėdainių Arena 

(Kėdainių kultūros centras) 

Spalio 4 d. 

Spalio 5 d. 

25 

1.22. Koncertas mirusiems menininkams atminti Kėdainių evangelikų 

reformatų bažnyčia 

 (Kėdainių kultūros centras) 

Lapkričio 2 d. 1500  

Iš viso:  26900 100 

2. Propaguoti profesionalųjį meną  

2.1. Teatro dienos „Melpomenės dovanos“ Kėdainių kultūros centras Kovo mėn.  200 

2.2. Išvykos į spektaklius, koncertus Kultūros įstaigos Lietuvoje Sausio–gruodžio mėn.   

2.3.  Pramoginės muzikos koncertai Kėdainių kultūros centras  Sausio–gruodžio mėn.   

2.4.  Profesionalių teatrų spektakliai Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.   

2.5.  Profesionalių dailininkų parodos Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 200  

Iš viso:  200 200 

3. Skatinti ir ugdyti meninę veiklą, telkti įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus 

3.1. Seminarai mėgėjų meno kolektyvų meistriškumui kelti Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 500  

3.2. Mėgėjų  kūrybos parodos-seminarai Labūnavos skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Vilainių skyrius 

Sausio–gruodžio mėn. 20 

25 

100 

25 

 

3.3. Vakaras mėgėjų meno kolektyvų dalyviams  Surviliškio skyrius Sausio mėn.  50 

3.4.  Kultūrinė-pažintinė išvyka mėgėjų meno kolektyvų 

dalyviams ir jų šeimoms 

Birštonas 

(Labūnavos skyrius) 
Vasario 3 d. 200  

3.5. Mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“ Surviliškio skyrius Kovo mėn. 50 150 

3.6. Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė  

„Kaimo muzikantų suvažiavimas 2018" 
Labūnavos skyrius Kovo 24 d. 300  

3.7. Pelėdnagių seniūnijos Kultūros ir meno diena Pelėdnagių skyrius Balandžio 10 d.   

3.8.  
Surviliškio seniūnijos Kultūros ir meno diena 

Kalnaberžės bendruomenės 

centras 
Balandžio 11 d.   

3.9. Kėdainių m. ir Vilainių seniūnijų Kultūros ir meno diena Kėdainių kultūros centras Balandžio 24 d.   

3.10. II-asis respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis 

„Skambantys perliukai“ 
Kėdainių kultūros centras Gegužės 5 d.  1000 

3.11. Tarptautinis kamerinių chorų festivalis „AVE, MUSICA“ Kėdainių senamiestis Gegužės 26–27 d.   



(Kėdainių kultūros centras) 

3.12. Kėdainių rajono Dainų ir šokių šventė „Kokia nuostabi, 

Lietuva, esi!“ 

Kėdainių Arena  

(Kėdainių kultūros centras) 
Birželio 9 d.  

 

3.13. 
Liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Čiulba lakštingėlė“ 

Kėdainių senamiestis 

(Kėdainių kultūros centras) 
Birželio 24 d.  1000 

3.14. Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė 

„Rudens suktinis“ 

Kalnaberžės bendruomenės 

centras  
Spalio 20 d. 300 

 

3.14. Nociūnų popchoro „Sapnas“ gimtadienio šventė Nociūnų skyrius Spalio 26 d. 200  

Iš viso:  1720 2200 

4.  Skatinti ir puoselėti etninę kultūrą, vietos tradicijas  

4.1. Teatralizuotos „Trijų Karalių“ eitynės Pelėdnagių skyrius Sausio 6 d. 20  

4.2. Užgavėnės Lančiūnava, Vilainių sk. 

Nociūnų skyrius 

Kėdainių kultūros centras  

Sirutiškis, Kalnaberžės sk.  

Labūnavos skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Surviliškio skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Vasario 9 d. 

Vasario 12 d. 

Vasario 13 d.  

Vasario 13 d.  

Vasario 13 d. 

Vasario 13 d. 

Vasario 13 d. 

Vasario 13 d. 

10 

15 

100 

20 

20 

50 

40 

40 

 

4.3. Etniniai edukaciniai seminarai Kėdainių kultūros centras 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Sausio–gruodžio mėn. 200 

30 

 

4.4. Tradicinis 18-asis „Kazimierinių Kermošius“ 

Tautodailės dirbinių mugė, Kalnaberžės skyriaus 

liaudiškos muzikos kapelos „Beržynėlis“ koncertas 

Vilainių skyrius Kovo 3 d.  100 

4.5. Paukščių grįžimo šventė Pelėdnagių skyrius Kovo 10 d. 20  

4.6. Velykinis laistymas Užupės k., Surviliškio sen. Balandžio 2 d. 50  

4.7. Atvelykio renginiai Nociūnų skyrius  

Pelėdnagių skyrius 

Sirutiškis, Kalnaberžės sk.  

Balandžio 8 d. 

Balandžio 8 d. 

Balandžio 8 d. 

20 

20 

20 

 

4.8. Tradicinė kraštiečių šventė. Varnaėdynės Kalnaberžės skyrius Birželio 2 d. 1000  

4.9. Joninių šventės Pelėdnagių skyrius 

Sirutiškis, Kalnaberžės sk. 

Tiskūnų skyrius 

Birželio 22 d.  

Birželio 23 d.  

Birželio 23 d. 

800 

300 

1000 

 



4.10.  
Teatralizuota viešnagė Jonų ir Janinų sodybose 

Surviliškio seniūnija 

(Surviliškio skyrius) 
Birželio 24 d. 20 

 

4.11. Etninė stovykla vaikams ir jaunimui Kėdainių kultūros centras Liepos mėn. 100  

4.12. Etninė-edukacinė stovykla vaikams „Kuparo lobiai – 4“ Kalnaberžės skyrius Liepos 1–10 d.   

4.13. Gandrų palydėtuvės Sirutiškis, Kalnaberžės sk. Rugpjūčio 25 d. 30  

4.14. Rudens lygiadienis Pelėdnagių skyrius Rugsėjo 22 d. 20  

4.15. Advento vakarai Kėdainių kultūros centras  

Kalnaberžės skyrius 

Labūnavos skyrius 

Lančiūnava, Vilainių sk. 

Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Sirutiškis, Kalnaberžės sk. 

Surviliškio skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Gruodžio mėn.   

                                                                                                                                                                                   Iš viso: 3945 100 

5. Organizuoti įvairius sociokultūrinius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti 

5.1. Edukaciniai seminarai Kalnaberžės skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

 Surviliškio skyrius 

 Vilainių skyrius 

Sausio–gruodžio mėn. 30 

50 

20 

75 

 

5.2.  Kino vakarai Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn.  100 

5.3. Poezijos ir muzikos vakarai Labūnavos skyrius Sausio–gruodžio mėn. 100  

5.4. Vakaronė „Buvo gera gaspadinė“ Surviliškio skyrius Sausio 26 d. 20  

5.5. Šventė „Ačiū, kad šalia esi“ 

Kėdainių krašto metų moterų apdovanojimai 
Kėdainių miesto Rotušė Kovo 7 d. 2500 

 

5.6. Regioninis poeziją kuriančių žmonių sambūris Labūnavos skyrius Balandžio 1 d. 25  

5.7. X-asis regioninis humoro vakaras „Liežuvio šventė 2018“ Vilainių skyrius Balandžio 27 d. 200 200 

5.8. Regioninė poezijos šventė  „Vilainių pavasaris 2018“ Vilainių skyrius Gegužės 18 d. 150  

5.9. Šventė „Kaimynai 2018“ Surviliškio skyrius Gegužės 26 d. 50  

5.10. Tradicinė kulinarinio paveldo ir pramogų šventė 

 „Agurkų šventė“ 

Kėdainių senamiestis 

 
Liepos 14 d. 11000  

5.11. Nociūnų bendruomenės šventė „Kaimo sueiga“ Nociūnų skyrius Liepos 27 d. 750  



5.12. Labūnavos kaimo bendruomenės šventė „Oninės“ Labūnavos skyrius Liepos 28 d. 500  

5.13. Surviliškio miestelio šventė 

 „Tėviške, pakviesk ir aš sugrįšiu“ 
Surviliškio skyrius Rugpjūčio 18 d. 650  

5.14.  Kėdainių miesto šventė 646 Kėdainių miestas Rugsėjo 7-8 d.   

5.15. Renginys „Protų mūšis“ Nociūnų skyrius Rugsėjo mėn. 25  

5.16. Popietė bendruomenei „Sportuok ir būsi sveikas“ Nociūnų skyrius Rugsėjo mėn. 20  

5.17. Vakaronės senjorams Kalnaberžės skyrius 

Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Sirutiškis, Kalnaberžės sk.  

Surviliškio skyrius 

Labūnavos skyrius 

Spalio mėn. 50 

40 

30 

30 

50 

80 

 

5.18. Pelėdnagių seniūnijos tradicinė žemdirbių šventė Pelėdnagių skyrius Lapkričio mėn. 50  

5.19. Rudens šventė Aristava, Vilainių sk. 

Nociūnų skyrius 

Lapkričio mėn. 75 

100 

 

5.20. Regioninis romansų vakaras „Baltos rožės“ Vilainių skyrius Lapkričio 16 d. 180 100 

5.21. Kalėdų eglės įžiebimo šventė Didžiosios Rinkos a. 

(Kėdainių kultūros centras) 

Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Surviliškio skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Gruodžio 7 d. 

 

Gruodžio mėn. 

4000 

 

30 

50 

50 

100 

 

5.22. Kalėdiniai renginiai Pelėdnagių skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Gruodžio mėn. 30 

20 

 

5.23. Padėkos vakaras rėmėjams Lančiūnava,  Vilainių sk. 

Vilainių skyrius 

Gruodžio mėn. 55 

200 

 

5.24. Pramoginis vakaras palydint senuosius metus Kėdainių kultūros centras Gruodžio 29 d. 2000  

5.25. Naujųjų Metų sutikimas Didžiosios Rinkos a. Gruodžio 31 d.   

                                                                                                                                                                                   Iš viso: 23385 400 

6. Organizuoti veiklas, skirtas vaikų ir jaunimo užimtumui 

6.1. Akcija vaikams „Lik sveika, Kalėdų eglute“ Nociūnų skyrius Sausio 9 d. 10  

6.2. Renginiai vaikams „Margaspalvio genio kalvė“ Labūnavos skyrius Sausio–gruodžio mėn. 15  

6.3. Edukaciniai seminarai Kėdainių kultūros centras Sausio–gruodžio mėn. 300  



Kalnaberžės skyrius 

Labūnavos skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Surviliškio skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Vilainių skyrius 

30 

50 

50 

50 

50 

15 

6.4. Akustinės arbatos vakarai Pelėdnagių skyrius Sausio–gruodžio mėn. 200  

6.5. Vakarai, skirti Valentino dienai Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Vasario 14 d. 10 

20 

30 

 

6.6. Šventė „Ant močiutės kelių“ Nociūnų skyrius Balandžio 6 d. 30  

6.7. Skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“ Labūnavos skyrius 

Nociūnų skyrius 

Pelėdnagių skyrius 

Surviliškio skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Kėdainių kultūros centras 

Balandžio mėn. 

 

 

 

 

Gegužės 7 d. 

20 

20 

20 

50 

40 

100 

 

6.8. Kėdainių r. savivaldybės gabių mokinių pagerbimo šventė Kėdainių kultūros centras Birželio 1 d.       3000  

6.9. Tradicinė „Teatrinė vasaros stovykla“ Kėdainių kultūros centras Liepos 17–27 d.   

6.10. Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ Nociūnų skyrius Liepos mėn.   

6.11. Renginiai, skirti jaunimo dienai Pelėdnagių skyrius Rugpjūčio 12 d. 50  

6.12. Sporto ir pramogų festivalis Labūnavos skyrius Rugsėjo-spalio mėn. 50  

6.13. Orientacinis žaidimas jaunimui „Lobio ieškojimas“ Pelėdnagių skyrius Rugsėjo 4–5 d. 20  

6.14. Rudenėlio šventė „Dėdės derliaus dovanos“ Nociūnų skyrius Spalio 9 d. 30  

6.15. Popietė vaikams „Mūsų gražioji Pepė“ Nociūnų skyrius Lapkričio 14 d. 20  

6.16. Pelėdnagių seniūnijos renginys jaunimui „Protų mūšis“ Pelėdnagių skyrius Lapkričio mėn. 25  

6.17. Projektas „Šimtmečio vaikai“ (finalas) Kėdainių kultūros centras Lapkričio 23 d.   

6.18. Kalėdų šventės vaikams Kėdainių kultūros centras 

Nociūnų skyrius 

Tiskūnų skyrius 

Gruodžio mėn. 500 

20 

25 

1000 

Iš viso:  4850 1000 

Iš viso programai:  544500 22300 

____________________________ 


